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1. Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van zorggroep Maas & Waal.  
Terugblikkend op 2020 komt vooral de coronapandemie scherp voor het voetlicht. Vanaf 
februari 2020 heeft corona grote invloed gehad op bewoners/cliënten en hun naasten, en 
op de medewerkers van zorggroep Maas & Waal.  
 
Zorggroep Maas & Waal is helaas niet gevrijwaard gebleven van besmettingen: die waren 
er zowel onder bewoners als medewerkers. Dit heeft grote indruk gemaakt. Er zijn 
bewoners overleden aan COVID-19. Gelukkig is het grootste deel van de besmette 
bewoners en medewerkers na een periode van ziek zijn weer hersteld.  
 
Voor alle bewoners geldt dat het leven in 2020 gekenmerkt werd door beperking van de 
fysieke  nabijheid van anderen. De mogelijkheden om naasten te ontvangen waren 
beperkt en tijdens de eerste coronagolf zelfs uitgesloten. Medewerkers hebben 
beschermende kleding gedragen, de gezamenlijke activiteiten en uitjes zijn tijdelijk 
stopgezet of verminderd.   
Met man en macht is getracht digitale contactmogelijkheden te realiseren en er zijn 
alternatieve activiteiten georganiseerd. Veel maatschappelijke initiatieven en 
particulieren hebben attenties afgeleverd om een hart onder de riem te steken en om te 
laten zien dat er aan de bewoners en medewerkers gedacht wordt.   
   
Ook voor medewerkers heeft de pandemie tot een zware periode geleid: medewerkers 
raakten besmet, hebben onder zware omstandigheden moeten werken, en hebben hun 
contact  met bewoners, cliënten, naasten en collega’s moeten beperken. Het facilitair 
bedrijf heeft de maaltijdvoorziening, de schoonmaak en de toegang tot gebouwen 
moeten aanpassen en heeft veel extra energie gestoken in de inkoop van 
beschermingsmiddelen. Een grote rol lag bij de communicatie: zowel het voortdurend 
informeren van medewerkers, bewoners en naasten over de maatregelen, als het 
communiceren over besmettingssituaties was intensief.  
Stafmedewerkers hebben hun werk vanuit huis moeten vormgeven en hebben zich extra 
ingezet om medewerkers in de directe zorg zo goed mogelijk te faciliteren zoals 
bijvoorbeeld de implementatie van beeldbellen. Vrijwilligers hebben in 2020 voor een 
groot deel niet kunnen doen wat ze voorheen met de bewoners deden. 
 
Het bestuur en management hebben de ontwikkelingen binnen zowel de Zorggroep als de 
regio gedurende het hele jaar nauwlettend gemonitord. Voortdurend is de vertaalslag 
gemaakt van landelijke en regionale voorschriften naar toepassing binnen de Zorggroep. 
Daar waar ruimte was, is gezocht naar de balans tussen enerzijds veiligheid en 
bescherming tegen het virus, en anderzijds het welzijn van bewoners. Bij dit laatste moet 
worden opgemerkt dat ziekte ook weer direct van invloed is op het welzijn.  
Deze afwegingen zijn niet altijd gemakkelijk geweest. Bestuur en management waren blij 
bij voortduring advies te hebben kunnen inwinnen bij de centrale cliëntenraad en 
ondernemingsraad.       
  
De coronapandemie heeft de regionale zorgaanbieders dichter bij elkaar gebracht. Er is 
o.a. samenwerking ontstaan in de vorm van een regionaal corona-wijkteam en regionale 
afspraken over de opvang van bewoners/ouderen met corona.  
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Op het moment van schrijven van dit voorwoord is het overgrote deel van de bewoners, 
cliënten en zorgmedewerkers gevaccineerd. Zorggroep Maas & Waal verheugt zich op de 
overgang naar de situatie waarin bewoners, cliënten, naasten, vrijwilligers en 
medewerkers weer vrij met elkaar kunnen omgaan en de angst voor besmetting 
verdwijnt. 
 
Als bestuur willen wij graag de uitwerking van de speerpunten uit het 
Meerjarenbeleidsplan 2020 – 2023 dat door de coronapandemie in 2020 op het tweede 
plan is gekomen, in 2021 weer verder vormgeven. De meeste activiteiten hiertoe zijn 
inmiddels weer opgestart.  
Bij het weer doorgaan hoort ook de reflectie, samen met medewerkers en 
cliënten(raden), op ervaringen uit de coronapandemie. Dit met het doel ervan te leren 
voor de toekomst. We doelen onder andere op ervaringen met vaste teams medewerkers 
gekoppeld aan bewonersgroepen, ervaring met kleinschalige welzijnsactiviteiten, ervaring 
met een andere organisatie van de maaltijden en ervaringen met digitale communicatie. 
Ook de toegenomen kennis over infectiepreventie nemen we mee in de periode na de 
coronapandemie.   
 
Ten slotte willen wij hier onze dank uitspreken aan alle medewerkers van de Zorggroep, 
aan de vrijwilligers, cliëntenraadleden en de leden van de ´vrienden van´-stichtingen 
voor al het werk dat is verzet, alle getoonde betrokkenheid, flexibiliteit en de 
uitgesproken steun.    
 
april 2021 
 
raad van bestuur zorggroep Maas & Waal, 
drs. B. van Lingen, voorzitter 
drs. S.C.P. Ermers MBA, lid 
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2. Uitgangspunten verslaglegging 
Met de jaarrekening en het jaarverslag 2020 legt Stichting zorggroep Maas & Waal 
verantwoording af over de volgende wettelijke verslag- en 
verantwoordingsverplichtingen: 

• het leveren van een jaarrekening en -verslag volgens de eisen in het Burgerlijk 
wetboek (BW, boek 2, titel 9 en RJ 400) 

• het leveren van een verslag over de vormgeving van de  medezeggenschap 
cliënten (artikel 8 Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) 

• het informeren over de beloning van bestuurders, voor zover deze boven de 
vastgestelde norm uitkomt (artikel 4.1 Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) 

• het verstrekken van gegevens aan het CBS over de geleverde WTZi-zorg (artikel 
33 Wet op het Centraal bureau voor de statistiek). 

 
Voorliggend jaarverslag is ter advisering conform art 7 lid 1 onder g van de Wet 
medezeggenschap cliënten zorginstellingen aangeboden aan de centrale cliëntenraad. De 
centrale cliëntenraad heeft daarop een positief advies gegeven op  18 mei 2021. Het 
jaarverslag wordt ter informatie, conform art. 31 a WOR, aangeboden aan de 
ondernemingsraad. De raad van bestuur heeft het jaarverslag vastgesteld als 
voorgenomen besluit op 11 mei 2021, en de raad van toezicht heeft daaraan 
goedkeuring gegeven in zijn vergadering van 17 mei 2021, onder voorbehoud van een 
positief advies van de Centrale Cliëntenraad. 
 
2. Profiel van de organisatie 

2.1 De organisatie 
Stichting zorggroep Maas & Waal is gevestigd te Druten, werkzaam in het kader van het 
algemeen belang en heeft ten doel het bevorderen van kwaliteit van leven van mensen 
die door ouderdom of anderszins een beroep doen op huisvesting, zorg of andere 
ondersteunende voorzieningen. Daarnaast verzorgt de Zorggroep onderzoek, opleiding 
en onderwijs en levert ze adviesdiensten aan derden. De algemene identificatiegegevens 
zijn: 
 
Stichting zorggroep Maas & Waal 
Correspondentieadres: 
Postbus 98 
6658 ZH Beneden-Leeuwen 
Telefoon: 0487599666 
Identificatienummer Nederlandse Zorgautoriteit 300-1207 
Email: info@zmw.nl 
Internet: www.zmw.nl 
 
Stichting zorggroep Maas & Waal is onderdeel van Stichting zorggroep Maas & Waal 
Holding. Onderdeel van de holding zijn Stichting zorggroep Maas en Waal, Van der 
Klokken Stichting en Stichting St. Jan. De Van der Klokken Stichting heeft als doel het 
bevorderen van het lichamelijke en geestelijke welzijn van bewoners van de Zorggroep. 
Stichting St. Jan heeft als doel met haar vermogen en vastgoed een bijdrage te leveren 
aan het complete en samenhangende pakket van diensten op het gebied van zorg, 
wonen en welzijn. 
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De Stichting Zorggroep Maas & Waal  heeft geen deelnemingen in rechtspersonen die 
private activiteiten ondernemen. 
 
Figuur 1: Organisatiestructuur Stichting zorggroep Maas & Waal 
 
 
 
 
  
  
--------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Kerngegevens  

2.2.1 Kernactiviteiten 

De kernactiviteiten van de Zorggroep betreffen de intramurale zorg, extramurale zorg en 
huishoudelijk hulp. Intramuraal biedt de Zorggroep verblijf met en zonder behandeling, 
waaronder somatische en psychogeriatrische zorg, geriatrische revalidatiezorg, 
crisisopvang en eerstelijns-verblijf aan. Extramuraal in de thuissituatie biedt de 
Zorggroep modulair pakket thuis (invulling van een indicatie voor langdurige zorg), 
wijkverpleging, huishoudelijk hulp, dagbesteding en dagbehandeling en eerstelijns 
behandeling. 
 
Het werkgebied van zorggroep Maas & Waal is de regio Zorgkantoor Nijmegen en 
omstreken. De zorglocaties zijn gelegen in de gemeenten West Maas en Waal, Beuningen 
en Druten. De extramurale zorgprestaties worden geleverd in de hierboven genoemde 
gemeenten.  
Zorggroep Maas & Waal exploiteert  een verpleegunit voor dak- en thuislozen in de 
gemeente Nijmegen.  
 

2.2.2 Cliënten, capaciteit en productie 

Het jaar 2020 is als gevolg van de corona pandemie niet vergelijkbaar met andere jaren. 
De pandemie heeft tot gevolg dat de bezetting van plaatsen, dagdelen en het geleverde 
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aantal uren lager is dan in voorgaande jaren. Een uitzondering is de huishoudelijk hulp 
die in 2020  ten opzichte van 2019 een stijging van het aantal geleverde uren laat zien.  
 
In onderstaande overzicht is de intramurale productie opgenomen. 
 
 2018 2019 2020 

Verblijf in dagen 165.115 171.002 164.250 
Verblijf in plaatsen  452 469 450 
 
In onderstaande tabel is de extramurale productie opgenomen. 
 
Extramuraal   2018 2019 2020 

Dagbesteding Dagdeel 14.799 14.669 13.974 
Wijkverpleging Uur 42.148 42.675 39.885 
Behandeling SO Uur 691 415 222 
Huishoudelijk hulp Uur 23.416 28.065 35.019 
 
De negatieve financiële gevolgen van een lagere productie als gevolg van de corona 
pandemie zijn met compensatieregelingen door de overheid opgevangen. 
 
3 Bestuur, toezicht en medezeggenschap 

3.1 Raad van Toezicht 2020  
De interne toezichthoudende functie wordt uitgeoefend door de raad van toezicht. Deze 
houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang 
van zaken binnen de stichting. De raad houdt toezicht op de zorgprestaties, de  
ontwikkeling van de organisatie, de beheersing van risico’s en de externe 
verantwoording. Daarnaast voorziet de raad van toezicht  in een advies- en 
klankbordfunctie ten behoeve van de raad van bestuur. 
 
Paragraaf 3.1.1 beschrijft de werkwijze en samenstelling van de raad van toezicht in 
2020. Paragraaf 3.1.2 geeft inzicht in het overleg met de raad van bestuur in 2020. 
Paragraaf 3.1.3 gaat in op het contact van de raad van toezicht met interne 
stakeholders. In paragraaf 3.1.4 staan de (neven)functies van de leden van de raad van 
toezicht vermeld.   
 

3.1.1 Werkwijze 

Het reglement raad van toezicht geeft invulling aan de taken, de verantwoordelijkheden 
en werkwijze van de raad van toezicht. Het reglement is gebaseerd op wettelijke 
bepalingen, de Zorgbrede Governancecode 2017 en het modelreglement van de NVTZ en 
statutaire bepalingen. Het vigerende reglement is vastgesteld op 9 december 2019. In 
een bijlage op het reglement is de toezichtvisie opgenomen.  
 
Samenstelling raad van toezicht en commissies 
De raad van toezicht werkt met een algemene profielschets waaraan de leden van de 
raad van toezicht moeten voldoen. De profielschets is openbaar en is voor eenieder 
opvraagbaar. De raad van toezicht streeft naar diversiteit in een brede range van 
expertisegebieden en kwaliteiten, affiniteit met de gezondheidszorg en met de 
maatschappelijke doelstelling van zorggroep Maas & Waal in het bijzonder. Voor de zetel 
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die op voordracht van de cliëntenraad wordt vervuld, is relevante kennis van en ervaring 
in de zorg een vereiste.  
 
De samenstelling van de raad van toezicht in het verslagjaar 2020 is als volgt: 
• mevrouw drs. A.M.M. de Goeij, voorzitter 
• mevrouw mr. drs. T.L. Hemrica, vice-voorzitter 
• mevrouw drs. J. Wijnveen 
• de heer drs. J. van Dinteren  
• de heer drs. Th.A.R. Rebholz  
• de heer mr. H.G.G. Kuypers 
 
De raad van toezicht heeft uit zijn midden commissies ingesteld, waaronder een 
financiële commissie (de auditcommissie), een commissie kwaliteit en veiligheid, en een 
werkgeverscommissie (de remuneratiecommissie). Deze commissies brengen advies uit 
aan de raad van toezicht en bereiden besluitvorming van de raad van toezicht voor. De 
agenda-commissie bereidt het overleg van de raad van toezicht voor en bespreekt 
lopende zaken en treedt hiertoe in overleg met de raad van bestuur. 
 
De samenstelling van de commissies is als volgt: 
Agendacommissie:   : mevrouw drs. A.M.M. de Goeij 

: mevrouw mr. drs. T.L. Hemrica 
Auditcommissie   : de heer mr. H.G.G. Kuypers 

: de heer drs. J. van Dinteren 
Remuneratiecommissie  : mevrouw drs. A.M.M. de Goeij  
     : mevrouw mr. drs. T.L. Hemrica 
Commissie Kwaliteit en Veiligheid : mevrouw drs. J. Wijnveen  

: de heer drs. Th.A.R. Rebholz. 
Rooster van aftreden         

Aftredend 
31-12-2021 

Aftredend 
1-7-2023 

Aftredend 
31-12-2024 

Aftredend 
31-12-2025  

A. de Goeij 1 Th. Rebholz 1 H. Kuypers  1 L. Hemrica  1  
J. van Dinteren 1     J. Wijnveen 1  
L. Hemrica        
J. Wijnveen        
     

(1 niet herbenoembaar) 
     
Evaluatie functioneren raad van toezicht  
De raad van toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren. In 2020 heeft dit 
plaatsgevonden op 29 oktober. 
 
De raad van toezicht waakt voor en vermijdt (de schijn van) elke vorm van persoonlijke 
bevoordeling dan wel belangenverstrengeling van een lid van de raad van toezicht en de 
stichting. In 2020 was geen sprake van enige belangenverstrengeling binnen de raad. De 
leden van de raad van toezicht geven inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties (zie 
paragraaf 2.1.4). 
 
Permanente educatie  
De leden van de raad van toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en 
deskundigheid. 
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Honorering raad van toezicht 
De honorering van de leden van de raad van toezicht is vastgesteld binnen de meest 
recente  richtlijnen van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en 
welzijn) en wordt verantwoord in de jaarrekening. 
 

3.1.2 Overleg van de raad van toezicht in 2020 
De raad van toezicht heeft in 2020 zeven keer vergaderd in aanwezigheid van de raad 
van bestuur. Dit waren zes reguliere vergaderingen en een vergadering specifiek gewijd 
aan de coronapandemie en de gevolgen voor zorggroep Maas & Waal. Dit was de 
vergadering van 30 maart 2020. Sinds 2019 houdt de raad van toezicht een korte 
voorbespreking van de agendapunten zonder de raad van bestuur. Daarnaast heeft de 
RvT op 20 augustus informeel vergaderd over de toekomst van ZMW, in het bijzonder 
over de bestuursstructuur. Deze vergadering vond bij uitzondering plaats zonder de 
aanwezigheid van de leden van de raad van bestuur. Vanwege de coronapandemie vond 
het merendeel van de vergaderingen plaats door middel van beeldbellen. 
 
Data vergaderingen raad van toezicht: 
• 27 januari 2020  
• 18 mei 2020 
• 22 juni 2020 
• 20 augustus 2020 
• 21 september 2020 
• 16 november 2020 
• 7 december 2020 
 
Belangrijke instrumenten voor het toezicht zijn de jaarrekening, de managementletter, 
de accountantsverklaring en de bespreking van de jaarrekening met de externe 
accountant. Daarnaast werkt de raad van toezicht op basis van kwartaalrapportages over 
de exploitatie, de productie, balans per einde kwartaal en liquiditeitsbegroting, 
ziekteverzuim, en de voortgang van het Meerjarenbeleid 2020-2023. Een nieuw 
onderdeel was in 2020 de ontwikkeling van de kosten gerelateerd aan Covid-19. Twee 
keer per jaar wordt gerapporteerd over de ontwikkeling van de kwaliteit van zorg. 
 
De raad van toezicht heeft in 2020 de volgende (goedkeurings)besluiten genomen met 
betrekking tot:  
• de jaarrekening en het jaardocument 2019     
• de begroting 2021 
• de WNT klasse-indeling 
• de herbenoeming H. Kuypers, lid raad van toezicht 
• de honorering raad van toezicht 2020/2021 
• het lidmaatschap lid raad van bestuur van raad van toezicht  Ment GGZ 
• het lidmaatschap lid raad van bestuur van de raad van toezicht ROC Nijmegen 
• de samenstelling en taakverdeling raad van bestuur 
 
Daarnaast zijn in de raad van toezicht in 2020 de volgende onderwerpen besproken:  
• Coronapandemie: gevolgen voor cliënten en bedrijfsvoering (incl. financiële 

consequenties) en voor uitvoering meerjarenbeleidsplan 
• Meerjarenbegroting 2019-2026 
• Management letter 2019 
• Kwaliteitsplan 2021 
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• Resultaat externe ISO audit 2020 
• Kwaliteitsverslag 2019 
• Afgesloten contracten verzekeraars 2020 en 2021 
• Ontwikkeling van de locaties Huize Henricus, de Hey-Acker, Waelwick en de 

Hulsen 
• Samenwerking in de regio 
• Rechtspersonenstructuur zMW 
• Implementatie WMCZ2018 
• IT en cybersecurity 
• Informatieprotocol 
• Ontwikkeling De Kasteelhof 
• Evaluatie regelingen: Klokkenluidersregeling, Treasurystatuut, reglement 

auditcommissie 
• Topstructuur  
• Balans en bankconvenanten 
• Terugkoppeling door delegatie van raad van toezicht over deelname aan 

overlegvergaderingen van raad van bestuur met de centrale cliëntenraad en 
ondernemingsraad 

 
De raad van toezicht heeft tijdens drie vergaderingen een manager van zMW uitgenodigd 
om kennis te nemen van de ontwikkelingen op het desbetreffende terrein: 
• de ontwikkeling facilitair bedrijf van zMW 
• de ontwikkeling van de geriatrische revalidatiezorg zMW 
• de ontwikkeling op het terrein van informatiemanagement zMW 
 

3.1.3 Contact van raad van toezicht met interne stakeholders in 2020 
Volgens de wet op de ondernemingsraden (WOR) overlegt de bestuurder minstens twee 
maal per jaar over de algemene zaken, de strategie en de ondernemingsvisie met de 
ondernemingsraad. Hierbij is een afvaardiging van de raad van toezicht aanwezig. In 
2020 vonden deze besprekingen plaats op 11 juni en 17 december. Mevrouw drs. A.M.M. 
de Goeij, voorzitter van de raad van toezicht, was hierbij aanwezig. 
 
Met de centrale cliëntenraad is afgesproken dat een delegatie van de raad van toezicht 
tweemaal per jaar een overlegvergadering van de centrale cliëntenraad met de raad van 
bestuur zal bijwonen. In 2020 was de heer drs. Th. A. R. Rebholz aanwezig bij deze 
vergaderingen op 12 mei en 8 december.  
 
Naast de formele contactmomenten is het gebruikelijk dat leden van de RvT jaarlijks één 
of enkele bezoeken aan de organisatie brengen. Het gaat om het bijwonen van 
besprekingen, het bezoeken van locaties of deelname aan audits. Twee leden van de RvT 
hebben deelgenomen aan de ISO audit in het najaar van 2020.  In verband met de 
pandemie hebben andere contacten/bezoeken in 2020 geen doorgang gevonden. 
 

3.1.4 (neven)functies leden raad van toezicht 2020 
De (neven)functies van de leden van de raad van toezicht zijn in onderstaand overzicht 
opgenomen. 
 
- Mevrouw drs. A.M.M. de Goeij: 

o lid raad van toezicht vanaf 1 januari 2014  
o voorzitter raad van toezicht vanaf 1 januari 2014  
o zelfstandig organisatieadviseur  
o voorzitter raad van toezicht Proteion te Horn vanaf 23 mei 2016 
o penningmeester bestuur Stichting Marzee Collectie vanaf december 2017 
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- Mevrouw mr. drs. T.L. Hemrica: 

o lid raad van toezicht vanaf 1 januari 2018 
o vice-voorzitter raad van toezicht vanaf 1 januari 2018 
o advocaat, Hemrica Legal advocatuur en mediation 
o lid klachtadviescommissie van de Raad voor de Kinderbescherming 

 
- Mevrouw drs. J. Wijnveen: 

o lid raad van toezicht vanaf 1 januari 2018 
o interim-manager zorg Wijnveen Zorgmanagement  
o auditor Qualicor Europe 

 
- De heer drs. J. van Dinteren:  

o lid raad van toezicht vanaf 1 januari 2014 
o directeur bij de Huisman Groep B.V. in Druten 
o lid raad van toezicht Openbare Bibliotheek Rivierenland 
o lid raad van toezicht Mee Gelderse Poort 
o lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie Prowonen te Borculo 

 
- De heer drs. Th.A.R. Rebholz:  

o lid raad van toezicht sinds 29 april 2015 
o huisarts gezondheidscentrum de Schans te Nieuwegein 
o voorzitter samenwerkende gezondheidscentra Nieuwegein 
o lid Raad van Bestuur gezondheidscentrum De Schans 
o voorzitter ketenzorggroep Unicum ZWU 
o lid stuurgroep regio-organisatie ZWU i.o. 
o huisartsopleider 

 
- De heer mr. H.G.G. Kuypers 

o lid raad van toezicht vanaf 1 januari 2017 
o lid raad van toezicht zorgcentrum Vreedenhoff te Arnhem tot 1 februari 

2020 
o  Lid van het bestuur/secretaris van stichting De Brug, hospice en 

thuiswaken Maas en Waal (vanaf dec. 2020) 
 

3.2 Raad van bestuur  
In 2020 bestaat de raad van bestuur uit twee personen: drs. B van Lingen en drs. S.C.P. 
Ermers MBA. Voorzitter en lid van de raad van bestuur hebben de volgende 
nevenfuncties.  
 

- De heer drs. B van Lingen 
o Lid raad van toezicht ROC Nijmegen 

 
- Mevrouw drs. S.C.P. Ermers MBA 

o Lid raad van toezicht Ment GGZ 
 
De verantwoordelijkheidsverdeling van de raad van bestuur en de raad van toezicht is 
vastgelegd in de statuten en in de interne reglementen van beide organen. De instelling 
is een rechtspersoon waarbij in de statuten, de interne reglementen en de interne 
organisatie de transparantie-eisen conform de Wet toelating zorginstellingen (WTZi), 
hoofdstuk VI (art. 6.1 tot en met art. 6.5) van het uitvoeringsbesluit, verankerd zijn. Zo 
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is in het intern reglement van de raad van toezicht opgenomen dat de dagelijkse leiding 
geen deel kan uitmaken van de raad van toezicht. De bezoldiging van de raad van 
bestuur is geregeld conform de Wet normering topinkomens. Dit wordt conform de regels 
verantwoord in de jaarrekening. 
 

3.3 Cliëntenraad 
In 2020 hebben in de centrale cliëntenraad  de volgende personen zitting gehad: 

• Mevrouw E. Bruisten, mevrouw R. Nijsse en de heer W. de Waal namens Alde 
Steeg te Beuningen, 

• De heer H. Timmer en de heer H. Vissers namens De Kasteelhof te Druten, 
• Mevrouw M. van Leeuwen en mevrouw M. de Ruiter-Coppes namens St. Elisabeth 

te Beneden-Leeuwen, 
• De heer J. van Sonsbeek, onafhankelijk lid en voorzitter. 
• Mevrouw R. Nijsse heeft vanaf september 2020 Waelwick in Ewijk 

vertegenwoordigd. 
 
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de heer J. van Sonsbeek (voorzitter), de heer 
W. de Waal (vicevoorzitter) en mevrouw M. van Leeuwen (secretaris en 
penningmeester). Alle leden van de  centrale cliëntenraad, en ook van de lokale 
cliëntenraden, zijn vrijwilligers en ontvangen geen financiële vergoeding voor hun 
lidmaatschap, alleen een onkostenvergoeding. 
 
Aanspreekpunt voor de centrale cliëntenraad binnen de raad van bestuur  is sinds 1 
januari 2020 mevrouw S. Ermers. Binnen de raad van toezicht is de heer T. Rebholz het 
aanspreekpunt van de  Centrale cliëntenraad.  
 
In 2020 heeft de centrale cliëntenraad 9 maal vergaderd, fysiek dan wel telefonisch. Om 
de andere vergadering is de raad van bestuur bij de vergadering aanwezig 
(overlegvergadering). De afgevaardigde binnen de raad van toezicht, de heer Rebholz 
heeft twee vergaderingen bijgewoond. Daarnaast heeft nog een aantal ‘bijpraat 
overleggen’ plaatsgevonden tussen een afvaardiging van de centrale cliëntenraad en  de 
raad van bestuur over de stand van zaken en ontwikkelingen rondom corona bij de 
Zorggroep. 
 
Ondersteuning cliëntenraden, personeel en financieel 
De vier lokale cliëntenraden hebben elk een  ondersteuner die administratief ondersteunt 
bij voorbereiding, planning en verslaglegging en uitvoering van vergaderingen. De 
ondersteuners zijn werkzaam in het betreffende verpleeghuis of zorgcentrum, wat borg 
staat voor een goede interne communicatie met het hoofd Zorg of (de vertegenwoordiger 
van) de afdelingshoofden en de bewoners. De diverse lokale raden vergaderen gemiddeld  
6-wekelijks. 
 
Onderwerpen in 2020: 
• Herdenkingsbijeenkomsten: wanneer de coronamaatregelen het toestonden, zijn de 

overledenen herdacht in de verschillende herdenkingsbijeenkomsten die door de 
cliëntenraden, samen met Bureau Welzijn, zijn georganiseerd.  

• Corona heeft grote gevolgen voor cliënten en medewerkers: een afvaardiging van de 
centrale cliëntenraad  heeft geregeld een bijpraat overleg met de raad van bestuur  
gehad. In dit overleg is de stand van zaken op de locaties besproken, is overleg 
gevoerd over te nemen maatregelen en zijn  ervaringen over en weer uitgewisseld. 
Het vastgestelde verslag is aan de leden gestuurd die het weer deelden in hun lokale 
cliëntenraad. Daarnaast ontvingen alle cliëntenraadsleden de digitale update die eerst 
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dagelijks en daarna twee keer per week  door de Zorggroep naar medewerkers wordt 
gestuurd. Ook de algemene correspondentie met bewoners en contactpersonen over 
coronamaatregelen hebben  de raden digitaal ontvangen. De centrale cliëntenraad 
heeft zich sterk ingezet voor  directe communicatie door de Zorggroep met de 
cliënten, informatievoorziening aan extramurale cliënten en hun contactpersonen en 
verruiming van de bezoekmogelijkheden van familie aan cliënten in de stervensfase. 

• Implementatie van de Wet zorg & dwang: in januari heeft in de CCR-vergadering een 
presentatie plaatsgevonden over deze wet door de manager van de behandeldienst 
en een beleidsmedewerker Kwaliteit. Over het beleidsplan onvrijwillige zorg en de 
benoeming van Wzd-functionarissen is door de centrale cliëntenraad geadviseerd. 

• In 2020 is naar een nieuwe medezeggenschapsregeling op basis van de Wmcz 2018 
toegewerkt. De centrale cliëntenraad heeft  samen met een adviseur van LOC een 
avond belegd waarin gewerkt is aan de visie op medezeggenschap van cliënten bij de 
Zorggroep. Kwaliteit van leven, kwaliteit van welzijn en kwaliteit van zorg zijn de 
uitgangspunten voor de CCR. Daarbij wil de CCR dat de cliëntenraden zichtbaar zijn 
en een gelijkwaardige gesprekspartner zijn op alle niveaus van de organisatie. 
Daarna  is door de raad van bestuur en de centrale cliëntenraad  een eerste concept 
medezeggenschapsregeling besproken, gebaseerd  op de modellen van ActiZ en LOC. 
Dit concept is verder verfijnd en vervolgens in de lokale cliëntenraden besproken. 
Aanvullingen zijn verwerkt en in februari-maart van 2021 wordt ondertekening van de 
nieuwe regeling verwacht. Alle cliëntenraden van de Zorggroep en de raad van 
bestuur, en ondersteuners hebben in gezamenlijkheid constructief aan de 
totstandkoming van deze regeling gewerkt.  

• Meerjarenbeleidsplan zMW 2020-2023: in de laatste vergadering van de centrale 
cliëntenraad van 2020 is het bijgewerkte Plan gelijktijdig met het Kwaliteitsplan 2021 
besproken. In 2021 zal een aantal onderwerpen uit het Meerjarenbeleidsplan gekozen 
worden dat de centrale cliëntenraad intensief zal volgen. 

 
Uitgebrachte adviezen en instemmingen: 
Over de volgende onderwerpen heeft de centrale cliëntenraad in 2020 advies- of 
instemmingsaanvragen ontvangen en advies uitgebracht of mee ingestemd: 
• Jaardocument zorggroep Maas & Waal 2019 
• Kwaliteitsverslag 2019 
• Aanstelling Wzd-functionarissen 
• Beleidsplan onvrijwillige zorg 
• Cliënttevredenheidsonderzoek 2020 
• Verschillende corona-bezoekregelingen 
• Rookbeleid 
• MIC procedure 
• Begroting zorggroep Maas & Waal 2021 
• Kwaliteitsplan 2021 en aangepast Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 
 
Overige onderwerpen, centraal dan wel lokaal: 
• In 2020 heeft het tweejaarlijkse Cliënttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. De 

coronasituatie heeft  er echter voor gezorgd dat sommige onderdelen geen 
betrouwbaar onderzoeksresultaat opleveren. Deze onderdelen zijn in het najaar 
opnieuw uitgevoerd. De rapportages zijn besproken in de centrale cliëntenraad. 

• De cliëntenraad van Waelwick had sinds 1 januari 2020 geen leden meer. De 4 oud-
leden zijn  gestopt nadat zij vele jaren de belangen van de cliënten van Waelwick 
hebben behartigd. Het is in september gelukt om weer een aantal leden voor de raad 
te vinden waarmee  de nieuwe cliëntenraad een feit is. 

• Samen met de ondernemingsraad  is een bijdrage geleverd aan het Kwaliteitsverslag 
2019. 
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• Vanwege corona is de centrale cliëntenraad dit jaar niet aangesloten bij een  
vergadering van de ondernemingsraad. 

• Een lid van de centrale cliëntenraad is lid van de Zorggroep-brede menucommissie. 
De commissie vergadert normaal gesproken steeds op een andere locatie. Aan de 
vergadering neemt telkens een vertegenwoordiger van de cliëntenraad van de 
(vergader-) locatie deel. Op deze manier kunnen wensen en behoeften van bewoners 
over het menu aan het juiste adres geuit worden. In het verslagjaar zijn verschillende 
vergaderingen niet door gegaan vanwege de coronasituatie, soms is telefonisch 
vergaderd. Wel is lokaal aandacht besteed aan de menuvoorziening voor de cliënten, 
zeker nu vanaf maart 2020 niet meer in de restaurants gegeten kon worden. In de 
loop van 2020 zijn weer mogelijkheden tot samen eten ontstaan door in cohort, om 
de beurt, in het restaurant te gaan eten. Daarnaast is extra aandacht besteed aan het 
Kerstdiner 

• Gezien de toegenomen zorgzwaarte van de bewoners die bij de Zorggroep komen 
wonen, wordt het steeds moeilijker om bewoners als lid voor de cliëntenraad te 
vinden. Er wordt daardoor een groter beroep gedaan op familie of 
vertegenwoordigers van bewoners en vrijwilligers. Op de meeste locaties lukt het 
echter nog steeds om de cliëntenraad goed bezet te krijgen, zelfs met een aantal 
bewoners 
 

Leden van de lokale en/of centrale cliëntenraad of de ondersteuners hebben de volgende 
bijeenkomsten bezocht of bijgedragen aan: 
• Het voorjaarsoverleg waarin het Kwaliteitsplan is besproken met de raad van bestuur 

en het Zorgkantoor; het zorginkoop overleg met raad van bestuur en het 
Zorgkantoor. 

• Deelname aan de Reflectiegroep van ‘Doen wat nodig is!’. 
• Het online congres voor cliëntenraden georganiseerd door Waardigheid & Trots op 1 

december 2020 
 
Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden 
Zorggroep Maas & Waal is via het LOC aangesloten bij de Landelijke Commissie van 
Vertrouwenslieden. 
 

3.4 Ondernemingsraad 
De vergaderfrequentie van de ondernemingsraad is eenmaal per twee weken en eenmaal 
per zes weken is er een overlegvergadering met de raad van bestuur. Verder heeft de 
ondernemingsraad tweemaal per jaar, conform artikel 24 van de Wet op de 
ondernemingsraden, een overleg met een lid van de raad van toezicht. 
 
Ten gevolge van de coronapandemie hebben (een afvaardiging van) de 
ondernemingsraad en  de raad van bestuur veelvuldig tussentijds overleg gevoerd over 
de impact die corona heeft op medewerkers en cliënten, en over de toepassing van 
coronamaatregelen.    
 
Instemmingsaanvragen 
De ondernemingsraad  heeft in 2020 geen instemmingsaanvragen ontvangen. 
 
Adviesaanvragen 
De ondernemingsraad  heeft in 2020 een positief advies gegeven op de volgende 
adviesaanvragen: 

- Besluit afzien nieuwbouw verpleegunit De Hulsen 
- Herbenoeming de heer H.G.G. Kuypers lid raad van toezicht 
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- Aanpassing verdeling inzet eigen koks en externe koks (C4C) 
 
Diverse onderwerpen 
De ondernemingsraad  heeft daarnaast onderstaande onderwerpen met de raad van 
bestuur besproken waarbij de ondernemingsraad zijn visie en aandachtspunten heeft 
kunnen weergeven: Kwaliteitsplan 2021, rapportage kwaliteit 2e halfjaar, 
ondernemingsraadverkiezing, faciliteitenregeling ondernemingsraad periode 2020/2023, 
jaarverslag vertrouwenspersoon, Meerjarenbeleidsplan 2020/2023, exploitatieoverzicht 
kwartaal 4 2019, exploitatieoverzicht kwartaal 1 2020, jaarrekening en jaarverslag 2019, 
aanpassing ondernemingsraad reglement n.a.v. advies SER, coronamaatregelen, 
dienstkleding, versoepeling bezoekregeling, beloning leerlingen, inventarisatie werkplek 
kantoorfuncties. 
 
ARBO 
De ondernemingsraad heeft in 2020 een initiatief voorstel Bewegen Loont ingediend bij 
de raad van bestuur. Dit voorstel  heeft als doel  het vergroten van de vitaliteit en 
bevordering van een gezonde levensstijl van de medewerkers. Door corona heeft de 
bespreking van dit voorstel vertraging opgelopen, en ligt het nog bij de raad van bestuur. 
De ondernemingsraad  hoopt in 2021  duidelijkheid te verkrijgen rondom dit thema en 
spreekt de wens uit om dit onderwerp in 2021 te kunnen afronden. 
De ondernemingsraad heeft korte lijnen met de Arbo coördinator. In dit overleg komen 
alle Arbo gerelateerde onderwerpen aan de orde. De ondernemingsraad vindt deze 
overleggen constructief en efficiënt. 
 
Bespreking artikel 24 WOR algemene gang van zaken 
De ondernemingsraad heeft in 2020 twee maal overleg gehad in aanwezigheid van een 
afvaardiging van de raad van toezicht. In deze overleggen sluit de voorzitter van de raad 
van toezicht,  mevrouw drs. A.M.M. de Goeij, aan. De ondernemingsraad, raad van 
bestuur en raad van toezicht blikken samen terug  en kijken  naar de toekomst en 
bespreken komende ontwikkelingen. De ondernemingsraad vindt deze overleggen 
waardevol daar visies en standpunten met elkaar worden gedeeld en toegelicht. 
 

4 Beleid, inspanningen en prestaties 
4.1 Meerjarenbeleid 
Het Meerjarenbeleid 2020–2023 van zorggroep Maas en Waal is gebaseerd op de missie 
en de ambitie van zorggroep Maas & Waal.  De missie van zorggroep Maas & Waal is 
gelegen in cliënten/bewoners die welzijn, leefplezier en comfort ervaren, ondanks de 
beperkingen die ouderdom met zich meebrengt. De ambitie is het helpen van cliënten om 
hun leven op hun eigen manier te blijven leven (persoonsgericht en betekenisvol), zo 
zelfstandig en zelfredzaam mogelijk. Zorggroep Maas & Waal wil cliënten helpen hun 
welzijn, leefplezier en comfort te vergroten, en gaat voor oprechte aandacht, nabij zijn 
en gezelligheid.  
 
Zorggroep Maas & Waal werkt vanuit een viertal kernwaarden: 

• Vakmanschap: handelen vanuit kennis en expertise als professionals met de 
bereidheid te blijven leren;  

• Samenspel: het zoeken van de verbinding: met elkaar, met bewoners, hun 
familie, vrienden en kennissen om samen de ondersteuning te bieden die nodig is 
en past bij de bewoner; 

• Gastvrijheid: een uitnodigende omgeving zodat bewoners en bezoekers zich 
oprecht welkom voelen; 
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• Openheid: aandacht voor en betrokkenheid bij wat bewoners beweegt om hen 
écht te leren kennen. 

 
In het meerjarenbeleid 2020-2023 is een aantal zorggroepbrede speerpunten benoemd 
om bovenstaande missie en ambitie te realiseren, namelijk: 

• Persoonsgerichte, betekenisvolle en betrokken zorg door het programma Doen 
Wat Nodig Is!  

• Innovatie/ informatietechnologie: met de pijlers ICT en informatisering en 
ondersteuning van zorglogistiek 

• Collega’s: het behoud van medewerkers, de duurzame inzet van beschikbare 
medewerkers, en het vergroten van de wervingskracht van medewerkers  

• Toekomstbestendig (zorg)aanbod: ontwikkeling van zorg om antwoord te geven 
op de toekomstige vraag en doorontwikkeling van regionale samenwerking 

• Bouwen voor de toekomst: voldoende en passende huisvesting om aan de 
toekomstige vraag te voldoen  

• Kennisbeleid en expertise  
• Duurzaamheid: zorg voor de aardbol 
• Leiderschap 

 
Op alle speerpunten worden activiteiten, projecten of programma’s uitgevoerd.  
   
Hiernaast benoemt zMW jaaronderwerpen die zorggroepbreed worden ontwikkeld en/of 
geïmplementeerd. In 2019 zijn voor het jaar 2020 de volgende jaaronderwerpen 
benoemd: 

• Implementatie Wet zorg en dwang (Wzd) 
• Implementatie Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector 2018 (WMCZ 2018) 
• Implementatie inventarisbeheer 
• Implementatie methodiek Passiviteiten Dagelijks Leven (PDL) 
• Implementatie/herijking functie EVV-er 
• Herijking beleid infectiepreventie /doelmatig voorschrijven antibiotica 

 
Het jaar 2020 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van de coronapandemie. De 
focus van bestuur en management heeft gelegen op het voorkomen van besmettingen, 
op de zorg en het welzijn voor cliënten/bewoners en hun naasten in deze bijzondere 
omstandigheden, en op het zo goed mogelijk faciliteren en begeleiden van 
bewoners/cliënten en medewerkers bij het toepassen van coronamaatregelen en de 
consequenties die deze hebben op het welzijn en de werkdruk. Dit heeft onvermijdelijk 
geleid tot herprioritering van de geplande activiteiten, projecten of programma’s in 2020, 
waardoor een deel van de in 2020 geplande activiteiten is doorgeschoven naar 2021. 
Hiertoe is een addendum op het Meerjarenplan opgesteld. 
 
4.2 Kwaliteitsbeleid  
Zorggroep Maas & Waal werkt aan het kwaliteitssysteem op basis van het 
kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001:2008. De Zorggroep werkt met een 
Meerjarenbeleidsplan. Het vigerende Meerjarenbeleidsplan heeft als looptijd de jaren 
2020 – 2023. Jaarlijks stelt de raad van bestuur een directiebeoordeling op met daarin 
opgenomen interne en externe ontwikkelingen. Dit wordt gerelateerd aan het 
Meerjarenbeleidsplan dat eventueel op onderdelen aangevuld wordt. Het 
Meerjarenbeleidsplan vormt de basis voor de jaarplannen voor de diensten en locaties. 
Bewaking vindt plaats door maand-, kwartaal- en halfjaarlijkse rapportages. 
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In oktober 2020 is het kwaliteitsmanagement van de Zorggroep volgens de ISO 
9001:2015 norm getoetst door TUV Rheinland. Tijdens het certificatieonderzoek is 
vastgesteld dat aan de vereisten voor certificatie wordt voldaan.  
 

4.2.1 Kwaliteit van zorg  

Naar aanleiding van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg heeft de Zorggroep een plan 
van aanpak opgesteld en wordt het  jaarverslag kwaliteit op de  website gepubliceerd. In 
het verslag wordt gerapporteerd over de resultaten die met de inzet van de extra 
beschikbare middelen zijn behaald. 
 
De visie en strategie van de Zorggroep sluiten inhoudelijk aan op het Kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg. Het kader kan daarmee als het ware geïntegreerd worden in de plan- 
en control cyclus van zMW en het kwaliteitsmanagementsysteem. Het Zorgkantoor heeft 
in november 2020 de locatie Alde Steeg in Beuningen bezocht. Het algemene beeld is dat 
dat de Zorggroep aandacht heeft voor persoonsgerichte zorg en ondersteuning, en dat 
Zorgkaart Nederland beter gebruikt kan worden. 
 

4.2.2 Klachten 

Klachten worden gezien als verbeterpunten. Zorggroep Maas & Waal heeft een 
laagdrempelige klachtenregeling, die gebaseerd is op de vereisten van de Wet kwaliteit, 
klachten, geschillen zorg (Wkkgz), waarbij de cliënt zelf een keuze kan maken bij wie 
hij/zij de klacht of uiting van ongenoegen wil melden. Formele klachten worden ingediend 
bij de voorzitter raad van bestuur die vervolgens een opdracht geeft tot een 
(intern/extern) onderzoek. 
 
De cliëntvertrouwenspersoon (CVP) functioneert op centraal niveau. De CVP kan een 
klacht ontvangen en in behandeling nemen, geeft advies en informatie, is op verzoek als 
bemiddelaar of onafhankelijk gespreksleider aanwezig bij gesprekken, en kan de cliënt 
ook ondersteunen bij het schriftelijk formuleren en indienen van een formele klacht bij de 
voorzitter raad van bestuur. 
 
In onderstaand schema is weergegeven welke formele klachten in 2020 zijn ingediend bij 
de raad van bestuur.  

Aard 
klacht 

Inhoud klacht Ondernomen acties Locatie  

Beleid Klacht over geen 
overplaatsing bewoner 
naar voorkeurslocatie 

De bewoner is volgens  
reguliere procedure  
overgeplaatst naar de 
gewenste voorkeurslocatie. 

Kasteelhof 

Beleid De klacht, geuit door 
groep naasten  over een 
overplaatsing 
medewerker  

De beweegredenen van de 
overplaatsing is naar 
tevredenheid besproken met 
groep naasten. 

St. Elisabeth  

Dienstverle
-ning 

Klacht  over roken bij 
rookvrije zone. 

Er zijn acties uitgezet en de 
klacht is naar tevredenheid 
afgerond. 

Kasteelhof 

Dienstverle
-ning 
 
 
 

De klacht, geuit door een 
naaste  ging over een 
1ste contactpersoon 

Er hebben gesprekken 
plaatsgevonden en de klacht 
is naar tevredenheid 
afgerond. 

St. Elisabeth  
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Tabel: Formele klachten 
 
Klachten gemeld bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 
Er zijn geen klachten gemeld bij de IGJ. 
 
Calamiteiten/incidenten gemeld bij IGJ 
Er zijn geen calamiteiten gemeld bij de IGJ.  
 
4.3  Financieel beleid 
Het financieel beleid is gericht op een gezonde toekomstbestendige bedrijfsvoering. Dit 
betekent een structureel positief exploitatieresultaat en het behoud of vergroten van 
marktaandeel. Gegeven de coronapandemie heeft een vergelijking van cijfers over de 
jaren heen geen waarde. Op hoofdlijnen is de ontwikkeling in onderstaande tabel 
weergegeven 
 
Opbrengst 2017 2018 2019 2020  

Wet langdurige zorg  30.760.262   34.981.221   40.619.679   44.260.283  
DBC    3.055.986     3.103.539     2.836.680     3.183.091  
WMO       763.367        910.897     1.088.164     1.156.510  
Zorgverzekeringswet    2.418.557     2.557.316     2.208.528     2.332.288  
Overige    1.902.916     1.773.536     2.099.802     3.664.893  

  38.901.088   43.326.509   48.852.853   54.597.065  

 102,80% 111,38% 112,76% 111,76% 

     
Kosten 38.576.927 38.608.587 45.556.953 53.267.508 

 101,20% 100,08% 118,00% 116,93% 

 
 
 
 
 
 
 
 

Medisch  De klacht, geuit door de 
familie ging over 
communicatie bij opname 
en overlijden en 
bezoekregeling tijdens 
coronaperiode 

Een gesprek heeft naar 
tevredenheid plaatsgevonden. 

De Hulsen 

Verpleging 
& 
verzorging 

De klacht over verstoorde 
relatie (communicatie en 
deskundigheid) tussen 
cliënt en medewerker in 
wijkteam  

Na diverse gesprekken is 
besloten om medewerker niet 
meer in te zetten bij 
betreffende cliënt. 

Wijkverpleging 

Verpleging 
& 
verzorging 

De klacht, geuit door 
familie ging over de 
kwaliteit van zorg. 

Behandeling loopt door in 
2021 in de vorm van 
gesprekken.  

St. Elisabeth  
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De coronapandemie heeft grote invloed gehad op de ontwikkelingen binnen onze 
organisatie. De opbrengsten uit hoofde van geleverde zorgprestaties namen af terwijl 
tegelijkertijd sprake was van extra kosten als gevolg van onder meer hoog verzuim, 
extra zorgkosten inzake COVID-19, schoonmaakkosten en persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Voor de gederfde opbrengsten en de extra kosten hebben de 
verzekeraars en gemeenten compensatieregelingen ontwikkeld waardoor de financiële 
gevolgen beperkt zijn gebleven en het resultaat nagenoeg op het niveau van de 
begroting is gebleven. Hierdoor is, per saldo, geen sprake van significante invloed op het 
vermogen ultimo boekjaar en het resultaat over het boekjaar en op de relevante 
financiële ratio’s.  
 
De financiële ratio’s zijn als volgt: 
 
 2017 2018 2019 2020 

Solvabiliteit 43,90% 51,10% 54,20% 52,67% 

Liquiditeit (quick ratio) 0,28 1,03 1,41      1,31  

  
De solvabiliteit wordt berekend door het eigen vermogen te delen op het balanstotaal en 
geeft aan of de Zorggroep aan haar verplichtingen op de lange termijn kan voldoen. De 
solvabiliteit is afgenomen door het behaalde resultaat. 
De liquiditeit wordt berekend door de vorderingen en liquide middelen te delen door de 
kortlopende schulden en geeft aan of de Zorggroep aan haar verplichtingen op de korte 
termijn kan voldoen. 
 
De financiële positie van de Zorggroep is gezond. Het eigen vermogen is vanwege het 
exploitatieresultaat gestegen naar € 33,26 mln. (2019 € 31,93 mln.) en dat is met een 
budgetratio (eigen vermogen gedeeld door totale baten) van 60% voldoende voor 
handhaving van de aansluiting bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector (norm 15%). 
 

4.4 Bedrijfsvoering 
Algemeen 
In maart 2020 werd de Zorggroep geconfronteerd met de coronapandemie. Dit heeft 
direct geleid tot een aantal aanpassingen die wij kort daarvoor nog niet voor mogelijk 
hadden gehouden. Nederland ging in lockdown. Beeldbellen werd de normaalste zaak van 
de wereld, evenals zorg op afstand, werken op afstand, vergaderen op afstand, 
mondkapjes en andere persoonlijke beschermingsmiddelen, desinfecteren, je handen 
stuk wassen enzovoort. Daarbij was bij het begin van de pandemie ook nog sprake van 
een schaarste aan de benodigde middelen. Ook op cliënten en medewerkers was de 
impact groot. Geen bezoek meer in het verpleeghuis. Mensen die aan onze zorgen waren 
toevertrouwd overleden aan COVID-19 terwijl nauwelijks bezoek mogelijk was en de zorg 
onder druk stond. 
 
Het ziekteverzuim steeg tot 10%, zorg moest worden afgeschaald, er was sprake van 
leegstand. Een crisisteam werd ingesteld en zowel intern als extern werd frequent 
overlegd om zo goed mogelijk op alle ontwikkelingen te kunnen inspelen. De 
coronapandemie heeft zowel voor de opbrengsten als voor de kosten grote gevolgen. 
Gelukkig hebben de financiers van de zorg compensatieregelingen ontwikkeld waarmee 
de financiële gevolgen zijn beperkt.   
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In 2021 zal COVID-19, in ieder geval tot aan de zomermaanden, nog steeds een forse 
impact hebben op medewerkers en bedrijfsvoering en zullen de cliënten en bewoners 
deze impact ervaren. Inmiddels is het grootste deel van de medewerkers en bewoners 
gevaccineerd waardoor de risico’s aanzienlijk zijn verminderd en we de komende tijd 
weer naar een normalere situatie kunnen groeien. Wel is sprake van achterstallig 
“onderhoud” bij onder meer opleiding van medewerkers, maar ook in de sociale 
contacten tussen medewerkers onderling en bij medewerkers, bewoners en hun 
verwanten. Hieraan zal de komende tijd extra aandacht worden besteed. Een deel van de 
medewerkers en cliënten kampt nog met de verwerking van de gebeurtenissen.  
 
Dagelijkse gang van zaken 
De dagelijkse gang van zaken wordt gestuurd door de raad van bestuur en de leden van 
het management team (MT). Hiertoe is er eenmaal per twee weken een MT overleg.  
 
In de zorg is een aantal algemene risico’s te onderscheiden. Het betreft hier onder meer 
de arbeidsmarkt in relatie tot de stijging van de zorgzwaarte en het volume, de 
aanhoudende druk op de tarieven (vanwege het macro budgettair kader), de 
toenemende onderhandelbaarheid van de tarieven en de toenemende zorgzwaarte van 
de cliënt. De Zorggroep anticipeert hierop in haar beleidsplannen en de uitvoering 
daarvan en door het gebruik van prognosemodellen voor de intramurale capaciteit, de 
meerjarenbegroting, liquiditeitsbegroting en strategische formatieplanning. 
 
Bovenstaande wordt ondersteund door de planning & control cyclus. Maandelijks wordt 
drie weken na het verstrijken van de maand de (financiële) managementrapportage 
beschikbaar gesteld. Per kwartaal wordt de kwalitatieve rapportage opgesteld. Doel is 
inzicht te krijgen in de trends en voortgang op de diverse prestatie indicatoren, zodat 
eventueel aanvullende beheersmaatregelen getroffen kunnen worden. Op het moment 
dat de rapportage aanvullende vragen oproept, zijn voor het beantwoorden hiervan 
gedetailleerde overzichten op het gebied van financiën en personeel beschikbaar. 
 
De werkzaamheden en gesprekken volgens de planning & control cyclus kunnen als 
standaard worden beschouwd. Naast deze standaard worden door de economisch 
administratieve dienst bedrijfseconomische analyses gemaakt die ondersteunen bij de 
besluitvorming door het management. Voorbeelden hiervan zijn kostprijsberekeningen 
voor huishoudelijke ondersteuning (WMO) en wijkverpleging (WV) ter ondersteuning van 
de contractonderhandelingen, het ontwikkelen van een prognosemodel voor de 
loonkosten en het onderzoeken van de toekomstige vraag naar intramurale zorg. 
 
Risicomanagement 
De Zorggroep deelt de risico’s als volgt in: strategisch, operationeel, financieel en 
compliance. De strategische risico’s hebben betrekking op de omstandigheden en 
wijziging van overheidsbeleid, de operationele risico’s op de organisatie en prestatie van 
het primaire en ondersteunend proces, en de financiële risico’s betreffen rente- en 
valutarisico’s en financieringsrisico’s. De compliance risico’s houden verband met het 
voldoen aan wet- en regelgeving. 
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Strategisch 
De Zorggroep wordt geconfronteerd met maatschappelijke verwachtingen over de wijze 
waarop de zorg wordt geleverd. Dit heeft vooral te maken met de kwantiteit en kwaliteit 
van personeel dat ten behoeve van de zorg wordt ingezet. De extra middelen die door de 
overheid beschikbaar worden gesteld en de verwachte aanwendingsrichting van die 
middelen maakt dat de spanning op de arbeidsmarkt toeneemt. Het is belangrijk 
medewerkers aan te trekken en vast te houden en met belanghebbenden in gesprek te 
gaan over de verwachtingen en de realisatie van die verwachtingen. 
 
Operationeel 
Operationeel kiest de Zorggroep voor een gelijkmatige verandering die gebaseerd is op 
de voor de zorginhoud benodigde middelen. De Zorggroep plaatst wonen en welzijn op 
de voorgrond en voegt professionele zorg toe waar nodig. Het verschil tussen aanwezige 
formatie en benodigde formatie (zowel kwantitatief als kwalitatief) wordt zoveel als 
mogelijk door het intern scholen van medewerkers opgelost. Een operationeel 
aandachtspunt is de beschikbaarheid van personeel. In 2020 is de inzet van personeel 
niet in loondienst en het verzuim toegenomen.  
 
Financiële risico’s 
Zorggroep Maas & Waal heeft diverse instrumenten om een doorkijk naar de toekomst te 
geven. De meerjarenbegroting wordt op basis van de jaarlijkse vastgestelde begroting en 
jaarrekening bijgesteld en in de raad van toezicht geagendeerd. De meerjarenbegroting 
geeft, op basis van de kosten en investeringen, de ‘marge’ waarbinnen de reguliere 
exploitatie gecontinueerd kan worden en of vervolgacties nodig zijn. Momenteel is de 
‘marge’ voldoende om de reguliere exploitatie te continueren. 
 
Compliance risico’s 
Zorggroep Maas & Waal kent interne beleidsregels en procedures die waarborgen dat de 
bedrijfsvoering plaatsvindt in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving. 
Naast de interne controle wordt door de accountant een interim-controle en 
jaarrekeningcontrole uitgevoerd. In 2020 hebben geen significante incidenten op het 
gebied van compliance en integriteit plaatsgevonden. De Zorggroep is niet betrokken 
geweest bij noemenswaardige gerechtelijke procedures of sancties die samenhangen met 
het niet nakomen van wet- en regelgeving op het gebied van financieel toezicht, 
mededinging en privacy. 


